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PEGAS NONWOVENS SA dosáhl v 1. čtvrtletí 2008 tržeb 
ve výši 37,8 milionů EUR 

 
 
ZNOJMO (28. května 2008) - Skupina PEGAS NONWOVENS SA, která je 
druhým největším výrobcem netkaných textilií v Evropě, výrazně zvýšila 
svůj čistý zisk na 11,6 milionů EUR.  
 
Výnosy skupiny dosáhly v prvním čtvrtletí letošního roku úrovně 37,8 mil. EUR, 
což představuje meziroční nárůst o 20,5 %. K výraznému zvýšení tržeb 
společnosti přispěl především nárůst produkce, vyplývající z rozšíření výrobních 
kapacit, a také růst cen surovin, který se promítl do koncových cen výrobků 
společnosti.   
Ukazatel čistého zisku připadajícího na akcionáře vzrostl proti stejnému období 
loňského roku téměř trojnásobně (o 299 %) na 11,6 milionů EUR, mimo jiné díky 
výrazně nižším úrokovým nákladům a kurzovým ziskům společnosti.
 
„V prvním čtvrtletí roku 2008 jsme se soustředili na co možná nejlepší využití 
nové výrobní kapacity osmé výrobní linky, efektivitu výrobního procesu, kontrolu 
nákladů a nové projekty z oblasti výzkumu a vývoje,“ uvedl Miloš Bogdan, člen 
představenstva PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS 
s. r. o.  
 
V roce 2008 chce PEGAS NONWOVENS potvrdit své přední postavení na 
evropském trhu netkaných textilií typu spunmelt. Hlavním cílem společnosti pro 
letošní rok je plné využití potenciálu, které nabízejí nově realizované projekty 
rozvoje moderních technologií zaměřené na ultralehké materiály či aplikaci do 
zdravotnictví. 
 
„Úspěšné dokončení rozpracovaných projektů nám pomůže vytvořit velmi dobrou 
pozici pro další období. Rádi bychom umožnili našim akcionářům podílet se na 
dobré finanční výkonnosti loňského roku a proto očekáváme výplatu dividendy ve 
výši 7,8 miliónů EUR, což je 0,85 EUR na akcii“, dodal Miloš Bogdan. 
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Poznámka pro editory: 

PEGAS NONWOVENS SA je holdingová společnost se sídlem v Lucemburku s provozními dceřinými společnostmi 
ve Znojmě a Bučovicích v České republice.  PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi 
polyetylenu a polypropylene pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství a ostatních 
specializovaných sektorů. Tyto textilie jsou primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské 
hygieny a inkontinece pro dospělé. Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem 
a udržuje si tak vedoucí pozici v oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. PEGAS NONWOVENS 
zaměstnává v současnosti 380 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě.   
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